
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. 

november 25-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag  
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző   
 dr. Paronai Richárd aljegyző 
 dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 dr. Egyed László műszaki ügyintéző 
 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető  
 dr. Veres András ügyvéd 
 Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
 Szabó Ottó  Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 

vezérigazgatója 
 Nagy Ferenc  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 Siraky-Nagy Péter  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetője 
 Semperger Katalin   Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője 
 Maksáné Benei Katalin  jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 
bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag 
Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Papp István 
bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
357/2013. (XI.25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. november 25-i 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási 



 

  

2 

megállapodásának módosításáról 
2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Beruházó Viziközmű Társulat adminisztratív feladatainak, 

iratkezelésének és követeléseinek a kezelése tárgyában megkötendő megbízási szerződésről és a 
megbízási díj viseléséről 

 
3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról 
 
4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési 

szabályzatának és üzleti tervének a módosításáról 
 
5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint jegyzett 
tőkéjének 1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság részére 100.000.000.,-Ft összegű tőke 
tartalék, továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról 

 
6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 

jegyzett tőkéjének megemeléséről, a társaság részére 10.000.000,-Ft összegű támogatás 
biztosításáról 

 
7. Előterjesztés Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 

ügyvezetőjének munkaszerződéséről 
 
8. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról 
 
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre megkötött üzemben tartási 

szerződés megszüntetése, illetőleg megkötése tárgyában 
 Előadó az 1-9. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd  
 
10. Előterjesztés a Hatvan kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
11. Előterjesztés az ingó és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatba adásáról 
 
12. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
  

13. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú üzletrész átruházásáról 
Előadó a 11-13. napirendi pontig:  Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési                 

osztályvezető 
 

14. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 

  
15. Előterjesztés a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 

iskolaegészségügyi feladat ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
 Előadó a 14-15. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
16. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

17. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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18. Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előadó a 16-18. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

19. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
tervezési szerződés módosításáról 

 Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 Előterjesztő az 1-19. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 

20. Egyebek 
 

1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Hatvan város polgármestere akkor tud szavazni a társulási tanács ülésén, amennyiben ezen felhatalmazással 
rendelkezik. Ez vonatkozik a társulás valamennyi tagjára. Tekintettel arra, hogy a társulási tanács a 
döntéshozó szerv, a szavazati jog gyakorlásának a feltétele ezen előterjesztésben lévő határozatok elfogadása. 
A preambulumban egy olyan kiegészítést teszünk, hogy nem zároljuk 20 településben a társulási tagjainak a 
számát. A közreműködő szervezet által javasolt változások is átvezetésre kerültek, arra tekintettel, hogy 
Ecséd és Kompolt nem vesz részt a hulladékos pályázatban, ezáltal nem fogják szavazati jogukat gyakorolni. 
Változik a társulási tanács tagönkormányzatainak a száma, ezért a lakosságszámokat és a szavazati arányokat 
ne az okirat tartalmazza, hanem a függelék. A következő változás, hogy csak nagyobb horderejű kérdések 
esetében lenne az önkormányzatok számára kötelező képviselő-testületi ülést tartani a társulási tanács ülése 
előtt. Egyszerűsítenénk, így azoknál a lényegi kérdéseknél, ami kötelezettséget határoz meg vagy pénzügyi 
tárgyú, ezeknél írjuk elő, hogy kötelező képviselő-testületi ülést tartani.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
358/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy elfogadja a Hatvan 
és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak a társulás költségvetésének, 
beszámolóinak elfogadása és a KEOP 1.1.1-B és KEOP 1.1.1-C pályázatok vonatkozásában szükséges 
döntések tekintetében módosított, illetve a társulási megállapodás függelékekkel kibővített, jelen határozat 
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét.  
A képviselő-testület a módosított társulási megállapodás aláírására felhatalmazza a Hatvan város 
polgármesterét. 
 
Határid ő: 2013. december 2. (a megállapodás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere  



 

  

4 

 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Beruházó Viziközmű Társulat adminisztratív feladatainak, 
iratkezelésének és követeléseinek a kezelése tárgyában megkötendő megbízási szerződésről és a 
megbízási díj viseléséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
A társulat végelszámolással megszűnik. Az megmaradt követeléseket változatlanul kezelni kell, hiszen az 
adósok nem fizették meg teljes egészében a hozzájárulást. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
359/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Beruházó Viziközmű Társulat 
adminisztratív feladatainak, iratkezelésének és követeléseinek a kezelése tárgyában megkötendő megbízási 
szerződésről és a megbízási díj viseléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, Hatvan 
Város Önkormányzata, Apc Község Önkormányzata és Ecséd Község Önkormányzata között, a Hatvan és 
Térsége Beruházó Víziközmű Társulat tevékenységével kapcsolatos adminisztrációs, követeléskezelési, 
nyilvántartási, dokumentációs, valamint irattárazási feladatainak a finanszírozása tárgyában létrejövő 
megállapodást akként, hogy a megbízási díjat és annak járulékait Hatvan Város Önkormányzata, Apc Község 
Önkormányzata és Ecséd Község Önkormányzata egymás közötti egyenlő arányban viseli. Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
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360/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 141. § (2) bekezdésesének k) pontja alapján a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
felügyelőbizottsági tagjainak 2013. november 28. napjától 2018. november 28. napjáig tartó határozott 
időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
1./ Tóth Zsolt (anyja neve: Szalóki Margit) 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8. szám alatti lakost, 
2./ Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella) 3000 Hatvan, Eötvös u. 10. szám alatti lakost, 
és 
3./ Krizsán Attila (anyja neve: Tovaj Mária) 3000 Hatvan, Botond u. 2. szám alatti lakost  
 
A felügyelőbizottság tagjai tisztségükkel járó feladataikat ingyenesen, díjazás nélkül látják el. 
 
Határid ő: 2013. november 29.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
361/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító 
okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 28. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési 
szabályzatának és üzleti tervének a módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
362/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
szervezeti és működési szabályzatának és üzleti tervének a módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. jelen határozat mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, és jóváhagyja.  
 
Határid ő: 2013. november 29.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
363/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
szervezeti és működési szabályzatának és üzleti tervének a módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. jelen határozat mellékletét képező, 
2013. gazdasági évre vonatkozó, módosított Üzleti Tervét elfogadja, és jóváhagyja.  
 
Határid ő: 2013. november 29.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint jegyzett tőkéjének 
1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság részére 100.000.000.,-Ft összegű tőke tartalék, 
továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Melyek azok a le nem finanszírozott feladatok? Mikor derült ki, hogy feladataihoz fedezettel nem 
rendelkezik? A munkálatokat megtervezték, de zajlik is? A cég megtervezte a feladatait, el is kezdte 
végrehajtani, de még sincs hozzá elég fedezete? Hogy történhetett ez? Miért ilyenkor derül ki, hogy nincs 
fedezet? Lett volna erre egy pályázat csak nem sikerült?   
 
Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetője 
Az önkormányzat kezességet vállalt 100.000.000.- Ft-ig, gyakorlatilag ez került most kiváltásra.  
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez az egyik. És mi az, ami le nem finanszírozott? Hiszen kétszer 100.000.000 forintról beszélünk.  
 
Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetője 
A tőketartalék emelés az üzemeltetéshez is kapcsolódik. A Kft-nek a működése során is kellett finanszíroznia.  
A Kft-nek egyelőre bevétele még nincs, a tőketartalék ezt is fedezi. A projekthez kapcsolódóan még nincsenek 
pontosan kijelölve azok a tételek, amelyek majd csak később merülnek fel. Előreláthatólag lesznek olyan 
feladatok, amelyeket a NORDA nem finanszíroz. 
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Kft. kétféle tevékenységgel 
működik. A Kft. működik, de nincsenek működési bevételei, tekintettel arra, hogy a bevételek a bérleti 
díjakból fognak származni. A projekthez kapcsolódóan történnek olyan beruházások, amelyek 
vagyonkezelésbe adással történnek. A Kft-nek fogják kölcsönadni és a tagi kölcsönt ebből fogják visszafizetni. 
Volt egy testületi döntés arról, hogy az önkormányzat a százmilliós hitelkeretét átadta a Kft-nek, ez a hitel 
került felvételre.  
 
Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetője 
Értékcsökkenést is el kell majd számolnunk a 3 milliárdos vagyon után.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az értékcsökkenést nem az számolja el, akinek a tulajdonában van?  
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
A vagyonkezelő számolja el az értékcsökkenést.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A bérleti díjat ki fizeti ki nekünk?  
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
Az Üzemeltető Kft. fogja kifizetni a Beruházó Kft-nek. Ezt pedig a bevételeiből fogja tudni megtenni.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az 5. határozatban egyébként szerepel, hogy a pályázattal le nem fedhető részre kapnak tagi kölcsönt. Lehet, 
hogy olyan munkálatokat kell még végezni, amelyek a pályázatban nem voltak benne. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez volt a kulcsszó, hogy „lehet”. Amikor döntenünk kell valamiről, ne „lehet” legyen, hanem tények.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
364/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint 
jegyzett tőkéjének 1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság részére 100.000.000.,-Ft összegű tőke 
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tartalék, továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése, továbbá a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésesének k) pontja alapján Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak pedig 2013. november 28. napjától 2018. november 28. napjáig tartó határozott 
időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
1./ Pádár Sándor (an: Lengyel Margit) 3015 Csány, Tinódi u. 25. szám alatti lakos, 
2./ Kurucz Anikó (an: Antal Csilla) 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás u. 5. 3/11. szám alatti lakos, 
3./ Szabó Ottó (an: Rádóczi Mária) 3000 Hatvan, Tabán út 13-21. 2/18. szám alatti lakos. 
 
A felügyelőbizottság tagjai tisztségükkel járó feladataikat ingyenesen, díjazás nélkül látják el. 
 
Határid ő: 2013. december 28. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
365/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint 
jegyzett tőkéjének 1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság részére 100.000.000.,-Ft összegű tőke 
tartalék, továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167 székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a társaság cégjegyzékbe bejegyzett 
1.100.000,-Ft-os törzstőkéjét 1.900.000,-Ft, azaz Egymillió kilencsszázezer forint pénzbeli hozzájárulás 
szolgáltatásával megemeli akként, hogy a pénzbeli hozzájárulást  az alapítói határozat meghozatala napjától 
számított 15 naptári napon belül, 2013. december 13. napjáig a társaság bankszámlájára tőkeemelés 
jogcímén átutalja. 
A társaság alapítója törzsbetétjét hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta, így a törzstőke emelés 
törvényi feltétele megvalósult. 
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság alapítói ülése Hatvan Város 
Önkormányzata alapítót jelöli ki. 
Erre tekintettel Hatvan Város Önkormányzatának a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. meglévő 1.100.000,-Ft, azaz Egymillió egyszázezer forint 
összegű törzsbetétje 3.000.000,-Ft összegre emelkedik, és a társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz 
Hárommillió forint összeg lesz. 
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
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rendeletben a többlet adóbevétel terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2013. december 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a harmadik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
366/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint 
jegyzett tőkéjének 1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság részére 100.000.000.,-Ft összegű tőke 
tartalék, továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot 
módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot 
módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok 
aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 28. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a negyedik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
367/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint 
jegyzett tőkéjének 1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság részére 100.000.000.,-Ft összegű tőke 
tartalék, továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167 székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére a 2000. évi C. törvény 36. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján 100.000.000,-Ft összeget biztosít, tőketartalék jogcímén. 
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
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rendeletben a felhalmozási kiadások között a „KEOP hulladékos pályázat önerő, KEOP-7.1.1.1/09-11 
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” költséghelyről átcsoportosításra kerül. 
 
 
Határid ő: 2013. december 15. (a tőketartalék átutalására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
368/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint 
jegyzett tőkéjének 1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság részére 100.000.000.,-Ft összegű tőke 
tartalék, továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 100.000.000-, 
Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság részére a hatvani Grassalkovich kastély 
és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházás pályázattal le nem fedezett kapcsolódó feladatok 
ellátása céljából a jelen határozat mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 
A tagi kölcsön elszámolásának határideje: 2015. december 31. napja. 
A tagi kölcsön pénzügyi fedezete a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a többlet adóbevétel terhére biztosított 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 13. (a kölcsön átutalására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
6. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
jegyzett tőkéjének megemeléséről, a társaság részére 10.000.000,-Ft összegű támogatás biztosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
369/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
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Múzeum Üzemeltető Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről, a társaság részére 10.000.000,-Ft összegű 
támogatás biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a társaság cégjegyzékbe bejegyzett 500.000,-Ft-os 
törzstőkéjét 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megemeli akként, 
hogy a pénzbeli hozzájárulást 2013. december 20. napjáig a társaság bankszámlájára tőkeemelés jogcímén 
átutalja. A társaság jegyzett tőkéje a tőkeemelést követően: 3.500.000,-Ft azaz Hárommillió-ötszázezer forint 
lesz. 
A társaság alapítója törzsbetétjét hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta, így a törzstőke emelés 
törvényi feltétele megvalósult. 
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság alapítói ülése Hatvan Város 
Önkormányzata alapítót jelöli ki. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 
társaság alapító okiratát fentiek szerint módosító okiratot, valamint a vonatkozó cégbírósági változás 
bejegyzési eljárásban a cégbíróság részére benyújtandó okiratokat aláírja.  
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a többlet adóbevétel terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2013. december 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
370/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről, a társaság részére 10.000.000,-Ft összegű 
támogatás biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034259 székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. részére működési költségei fedezésére 10.000.000,-Ft értékű 
támogatást nyújt azzal, hogy ezen összeggel a társaság 2014. december 31. napjáig köteles elszámolni az 
alapító felé. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés 
aláírására. 
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a többlet adóbevétel terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2013. december 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
7. napirend 
Előterjesztés Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
ügyvezetőjének munkaszerződéséről 
 



 

  

12 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezt már előre lehetett látni, mikor szeptember 1-jével kinevezésre került az ügyvezető. Javasolnám, hogy 
máskor előrelátóbbak legyünk. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Függ a kinevezés és a munkaviszony jellege attól, hogy az illetőnek legalább heti 36 órát elérő főfoglalkozása, 
munkaviszonya van-e. Akkor még volt, most már nincs. Az ügyvezetés lép elő főfoglalkozássá.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
371/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének munkaszerződéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója úgy dönt, hogy a társaság jelen határozat melléklete szerinti közös megegyezéssel megszünteti 
Siraky-Nagy Péter ügyvezetői tisztsége vonatkozásában megkötött megbízási szerződését, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződést megszüntető okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2013. november 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
372/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének munkaszerződéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója úgy dönt, hogy a társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22.§ 2) bekezdés b) 
pontjának rendelkezése alapján munkaszerződést köt Siraky-Nagy Péter 3000 Hatvan, Kodály Zoltán u. 6/a. 
szám alatti lakossal a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
ügyvezetői tisztségből eredő feladatainak az ellátására 2013. december 1. napjától számított határozatlan 
időtartamra havi bruttó 250.000,-Ft munkabérért. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Hatva város polgármesterét a határozat mellékletét képező, Siraky-Nagy Péterrel megkötendő 
munkaszerződés aláírására. 
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Határid ő: 2013. november 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2határozati 
javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
373/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági 
tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy 
dönt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 4. § (1) bekezdése továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) 
bekezdésesének k) pontja alapján a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
2013. november 28. napjától 2018. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket 
választja meg: 
1./ Tompa Z. Mihály (anyja neve: Szamos Erzsébet) 3000 Hatvan, Kertész u. 115. szám alatti lakos, 
2./ Hényel Istvánné sz.: Balogh Mária Margit (anyja neve: Petővári Margit) 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9. 
szám alatti lakos, és 
3./ Tóth Zsolt Ágoston (anyja neve: Vásárhelyi Katalin) 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11. szám alatti lakos 
A felügyelőbizottság tagjai tisztségükkel járó feladataikat ingyenesen, díjazás nélkül látják el. 
 
Határid ő: 2013. november 29.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
374/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági 
tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat 
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módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 28. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
9. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre megkötött üzemben tartási 
szerződés megszüntetése, illetőleg megkötése tárgyában 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
375/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre 
megkötött üzemben tartási szerződés megszüntetése, illetőleg megkötése tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonában álló JRP-876 forgalmi rendszámú, ZCFA1TJ0202444551 alvázszámú, 
F4AE0680BC13400153789 motorszámú, IVECO 180H24 típusú gépjárműre vonatkozó (forgalmi 
engedélyének sorszáma: EL33024), a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.; cégjegyzékszám: 10-10-020250, adószám:14551420-2-10;) megkötött 
üzemben tartási szerződést a jelen határozat mellékletét képező okirat szerint közös megegyezéssel 
megszünteti.  
 
Határid ő: 2013. november 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
376/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre 
megkötött üzemben tartási szerződés megszüntetése, illetőleg megkötése tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonában álló JRP-876 forgalmi rendszámú, ZCFA1TJ0202444551 alvázszámú, 
F4AE0680BC13400153789 motorszámú, IVECO 180H24 típusú gépjármű (forgalmi engedélyének 
sorszáma: EL33024) az erre vonatkozó szerződés megkötésétől kezdődő határozatlan időre 150.000,-Ft + 
ÁFA/hó üzembentartási díj megfizetése ellenében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes 
Béla u. 2.; cégjegyzékszám: 10-09-033600, adószám: 24183219-2-10;) használatába és üzemeltetésébe 



 

  

15 

átadásra kerüljön.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a járművet 
illetően a járműnyilvántartásba üzembentartóként bejegyeztesse magát azzal, hogy mindez nem érinti a 
jármű tulajdonjogát. A képviselő-testület az üzembentartó személyének megváltozása gépjármű-
nyilvántartásbeli átvezetéséhez szükséges megállapodást Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
között jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. november 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Hatvan kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az 5. § (9) bekezdés eredeti szövegrésze szerint, „meg kell tagadni a Hatvan kártya kiadását, … szükséges 
beadvány valamely adattartamát nem tölti ki.” Új szöveg: „csak hiánytalan kitöltés esetén fogadható el.” 
Rengetegszer módosítottuk már ezt a rendeletet, de miért? Mi a különbség? Mi az oka? Ha valaki hiányosan 
tölti ki az igénylőlapot, akkor nem kap kártyát? Fél mondatot módosítunk, de mi is a lényege?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A lényeg, amit a képviselő asszony is mondott, az adatok kitöltése. Volt egy adatvédelmi hivatali vizsgálat, 
amiben egyébként az adatvédelmi biztos az önkormányzat által adott jogi válaszokat elfogadta. Erre a 
módosításra azért volt szükség, mert az eredetiben úgy szerepelt, hogy meg kell tagadni a kiadást, most 
viszont csak hiánytalan kitöltést kérünk. Ebbe bele tartozik az is, hogy ha nincs például mobiltelefonja az 
illetőnek, azzal megadja az adatot, ha beírja, hogy nincs mobiltelefonszáma, de kitöltés nélkül nem maradhat. 
A lényege, hogy egyértelmű legyen az ügyfél számára a nyomtatvány kitöltése. Az adatvédelmi 
szabályzatunkat több helyen pontosítottuk. Kifejezett hozzájárulásokat kérünk a nyomtatványokon, bár az 
adatvédelmi biztos elfogadta ebben az esetben a ráutaló magatartással megadott adatkezelési hozzájárulást. Az 
adatkezelés vagy törvény rendelkezésén vagy pedig hozzájáruláson alapul. Itt hozzájárulásról van szó. Mi az 
írásbeli hozzájárulást kérjük. Az előzővel sem volt semmi baj, de módosítottuk, hogy ne legyen félreértés.   
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
377/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Hatvan Kártya kiállítására és 
érvényesítésére vonatkozó díjakat és úgy dönt, hogy azt a 2014. évre vonatkozóan nem módosítja. 
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Határid ő: 2014. január 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
378/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
11. napirend 
Előterjesztés az ingó és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatba adásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
379/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az ingó és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatba 
adásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerint felsorolt ingó és 
ingatlan vagyontárgyakat a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat számára ingyenes 
használatba adja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a használatra vonatkozó megállapodás 
aláírására.  
 
Határid ő: 2013. december 4.  (használati megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
12. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
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határozatot hozta: 
 
380/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
13. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú üzletrész átruházásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
381/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú üzletrész átruházásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
ÖKOVÍZ Kft.-ben (székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 65.; cégjegyzékszáma: 13-09-086647; képviseli: Varjú 
Tamás ügyvezető) lévő 100.000,- Ft névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrész tulajdonjogának legalább 
névértéken történő átruházása érdekében tárgyalásokat kezdeményezzen, a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye, valamint az átruházással kapcsolatos megállapodást aláírja. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
14. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan az 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
382/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 



 

  

18 

megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
szóló részének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2014. 
január 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodását. A képviselő-testület a társulási megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2013. november 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
383/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
szóló részének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Alapító Okiratát 2014. január 1. napi hatályba lépés mellett a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A 
képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2013. november 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
15. napirend 
Előterjesztés a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
iskolaegészségügyi feladat ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
384/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű 
Társasággal megkötött iskolaegészségügyi feladat ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (Székhely: 3000 Hatvan, Veres P. u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-028499, 
adószáma: 14388341-1-10, képviseli: Rüdigerné Dr. Harmat Enikő ügyvezető) iskolaorvosi feladat ellátására 
megkötött, többször módosított és kiegészített iskola-egészségügyi szerződést közös megegyezéssel 
módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
16. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Előzetes kalkuláció szerint hány családot érinthet ez? Mekkora ez az összeg? Mi a forrás? Az 
előterjesztésben nincs megjelölve. Ez kiesés. Kiesik ez a bevétel a Hatvani Városgazdálkodási Zrt-től. 
Egyetértek azzal, hogy motiváljuk az embereket, de kellő megfontoltság mellett. Ez valahol hiányt jelent.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
180 önkormányzati lakásban van jelenleg bérlő. Hozzávetőlegesen 90 a jól fizető. Ha egyhavi lakbért 
nézünk, akkor ez átlagosan éves szinten 2-3 milliós bevételkiesést jelent. Ha hozzávesszük azt, hogy az 
elmaradásban lévő bérlőket ezzel ösztönözzük, inspiráljuk, akkor akár bevétel kiesésünk sem lesz. 
Kevesebbet kell költenünk a kintlévőségek végrehajtására. Minden ember számára jó érzés, ha minden ki 
van fizetve. Számokban így kalkuláltunk. A Zrt-vel előtte egyeztettünk. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mennyi most a lakbér ezekben a lakásokban? 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Átlagosan 23.000-28.000 Ft. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Azért is mondtam, hogy hozzávetőlegesen 2-2,5 millió forintról lenne szó. Ehhez az is kell, hogy a közüzemi 
díjak időben befizetésre kerüljenek. Az alap bérleti díjat engedjük el, a közös költséget azt nem.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Régen 130 millió forintos hiány volt.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Most is annyi. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Rendet kell tenni.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
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határozatot hozta: 
 
385/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
17. napirend 
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Egyetértek ezzel a 10%-os csökkentéssel. Sőt, mikor 2011-ben díjemelés volt, én küzdöttem ellene. Amiért 
nem fogom megszavazni ezt a rendeletmódosítást, az a szociális temetés. Tudom, hogy ezt törvény írja elő. 
Vitába nem akarok bocsátkozni, de ezt én nem fogom megszavazni.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
386/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. 
(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
18. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
387/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező Hatvan helyi járati 
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menetrend szerint módosítja a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Volán Zrt. (3000 Hatvan, 
Bercsényi út 82.) között a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés helyi járatra vonatkozó mellékletét. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
19. napirend 
Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
tervezési szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
388/2013. (XI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. 
február 25-én kötött és 2013. július 3-án módosított tervezési szerződést a teljesítési határidők tekintetében 
módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. november 30. (módosító okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
20. napirend 
Egyebek 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Gondolkoztam rajta, hogy felhozzam-e a témát. Olvastam a honlapunkon, hogy a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek ingyen korcsolyázhattak egyesületek, képviselők, stb. támogatásával. Ha egy szóval szóltak 
volna, hogy ehhez járuljak hozzá, ezt én is megtettem volna. De én felkérést nem kaptam. Ezt 
nehezményezem. De nem ezért vetettem fel ezt az ügyet, hanem azért, mert, a halmozottan hátrányos 
gyerekek egyszer egy évben eljöhetnek korcsolyázni, utána meg a szívük fog fáj, hogy nem jöhetnek a többi 
gyerekkel korcsolyázni. Akinek nincs a belépőre pénze annak feltételezem, korcsolyája sincs otthon. Egy 
hátrányos helyzetű gyerek ezerféle helyzetben érzi hátrányos helyzetét és ráadásul mikor megy az osztálya 
testnevelés óra keretében korcsolyázni, ő ott marad az iskolában, ő nem mehet. Ráadásul egyszer már 
kipróbálta a korcsolyázást, már tudja, hogy mi az, amiből ő kimarad. Nekem nagyon fáj a szívem ezért. Én 
nem kampányolni akarok, ezért is gondolkoztam, hogy felhozzam-e ezt a témát. Nagyjából megsaccoltam, 
hogy hány főt, mekkora összeget jelenthet ez. Sok mindenre adunk ki pénzt. Ha én adok be képviselői 
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indítványt, akkor az politika. Tisztelettel figyelmükbe ajánlom, hogy nézzenek utána ennek. 1 vagy 2 
rendezvénnyel kevesebb lenne és megvan a korcsolyáztatás fedezete. Azzal a tudattal tudunk utána 
hazamenni, hogy lett 100-150 boldog gyermek.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Arra nincs ötlet, hogy honnan csoportosítsuk át ezt az összeget? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Azt szeretném elmondani, hogy tavaly sem maradt gyerek a pálya szélén, azért mert nem tudta a belépőt 
kifizetni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Átjött minden gyerek az iskolákból?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az a gyerek maradt az iskolában, akinek a szülője nem járult hozzá a korcsolyázáshoz, mert féltette. Én 
személy szerint ahhoz, hogy az iskolából ne maradjon gyerek a pálya szélén, magánemberként anyagilag 
hozzájárultam.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én tudom, de nem ez a megoldás. Valakik összebeszéltek, összeadtak valamennyi összeget. Megírták a 
honlapon, hogy egyszer ezek a gyerekek elmehettek korcsolyázni. Nem ez a megoldás, szerintem.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Tavaly például minden képviselő egy bizonyos összeggel hozzájárult. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez nem igaz. Én nem adtam be, mert nem szóltatok.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Én nem szólhatok.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ne mondja, hogy minden képviselő, mert nem igaz.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a 
bizottság tagjainak és a meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt 
ülését befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 elnök-helyettes elnök 


